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ข้อพระคัมภีร์  
“จงแต่งกายให้พร้อมท่ีจะรับใช้ และดูแลให้บรรดาตะเกียงของท่านส่องสว่างอยู่ เหมือนคนงาน
ผู้คอยรับนายของตนซึ่งจะกลับจากงานเลี้ยงฉลองพิธีแต่งงาน เพื่อเมื่อนายกลับมาเคาะประตู เขา
จะเปิดประตูรับนายได้ทันที เป็นการดีส าหรับคนรับใช้เหล่าน้ันท่ีนายกลับมาแล้วพบวา่พวกเขา

เฝ้าคอยอยู่…” (ลูกา 12: 35 - 37) 
“Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for 

their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at 
once when he comes and knocks.  Blessed are those servants whom the master finds awake 

when he comes. …” (Luke 12: 35 – 37) 
 
 หลักข้อเช่ือข้อหน่ึงซึ่งเป็นฐานอันมั่นคงสืบมาหลายช่ัวอายุคือ เช่ือว่าพระเยซูคริสต์จะ
เสด็จกลับมา วันสุดท้ายท่ีพระเยซูพบสาวกท่ีภูเขามะกอกเทศ 40วันหลังคืนพระชนม์ พระองค์
ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้าพวกเขา ขณะท่ีพวกเขาเขม้นดูฟ้า มีทูตสวรรค์มาปรากฎและ
กล่าวแก่พวกเขาว่า 
“ชนชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุใดพวกท่านจึงยืนมองท้องฟ้าอยู่ท่ีน่ี? พระเยซูองค์นีซ้ึ่งถูกรับไปจากพวก
ท่านเข้าสู่สวรรค์น้ันจะเสด็จกลับมาอีกในแบบเดียวกันกับท่ีพวกท่านเห็นพระองค์เสด็จเข้าสู่

สวรรค์” (กิจการ 1: 11) 
“Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from 

you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.” (Acts 1: 11) 
 

 
พระเยซูตรัสด้วยพระองค์เองว่า พระองค์จะเสด็จกลับมา 
“อย่าให้ใจของท่านท้ังหลายเป็นทุกข์ จงวางใจในพระเจ้า และจงวางใจในเราด้วย ในนิเวศของ
พระบิดาของเรามีห้องมากมาย ถ้าไม่มีเราคงได้บอกพวกท่านแล้ว เราก าลังไปท่ีน่ันเพื่อเตรียมท่ี



ส าหรับพวกท่าน และเมื่อเราไปเตรียมท่ีส าหรับพวกท่าน เราจะกลบัมารบัพวกท่านไปอยู่กับเรา 
เพื่อว่าเราอยู่ท่ีไหนพวกท่านก็จะได้อยู่ท่ีน่ันด้วย” (ยอห์น 14: 1 – 3) 

“Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me.  In my Father's house are 
many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you?  And 
if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I 

am you may be also.” (John 14: 1 – 3) 
 

 
 พระเยซูไม่ได้บอกว่า พระองค์จะเสด็จมาวันไหนปีไหน จะต้องรอนานเท่าใด แต่กล่าว
ไว้ว่าจะต้องเตรียมชีวิตให้พร้อมตลอดเวลา คริสเตียนรอรับการเสด็จกลับของพระเยซูอย่างไร? 
 

I. มีความตระหนักรู้เรื่องการเสด็จกลับมาตลอดเวลา 
 ตื่นตัว เตือนตัวเองเสมอว่า พระองค์จะเสด็จมาฉับพลัน เราต้องมั่นใจ ชีวิตเราพร้อมใน
วินาทีไหนก็ได้ 

“...เมื่อนายกลับมาเคาะประตู เขาจะเปิดประตูรับนายได้ทันที” (ลูกา 12: 36) 
“... so that they may open the door to him at once when he comes and knocks.” (Luke 12: 36) 

 
 

II. ดูแลตะเกียง (ชีวิต) ของท่านให้สว่างอยู่เสมอ 
 เราจะต้องดูแลชีวิตให้ลุกโชติช่วง โดยการช าระชีวิต (ตัวตะเกียง) ให้สะอาด และเติม
น้ ามันอย่าได้ขาด ด้วยการเฝ้าเดี่ยว อ่านพระค า ไม่ขาดการนมัสการ อธิษฐานขอการเจิมเติมเต็ม
ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลา 
 
 

III. ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายขณะรอคอย 
“ใครเป็นคนรับใช้ท่ีซื่อสัตย์และฉลาดท่ีนายตั้งให้ดูแลคนรับใช้ในครัวเรือนของท่านเพื่อคอย

แจกจ่ายอาหารให้พวกเขาตามเวลา เมื่อนายกลับมาพบว่า เขาท าหน้าท่ีก็เป็นการดีส าหรบัคนรับ
ใช้ผู้น้ัน เราบอกความจริงแก่ท่านว่านายจะตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์ท้ังปวงของนาย”  

(มัทธิว 24: 45 – 47) 



““Who then is the faithful and wise servant, whom his master has set over his household, to 
give them their food at the proper time?  Blessed is that servant whom his master will find so 

doing when he comes.  Truly, I say to you, he will set him over all his possessions.” 
 (Matthew 24: 45 – 47) 

 
 

สรุป 
 ถ้าพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาในช่วงชีวิตของเรา เราต้องจากโลกน้ีไปก่อน สิ่งท่ีเราได้
เตรียมท้ังสามประการจะไม่สูญเปล่า แต่กลับส่งผลดีช่วยให้เรามีความพร้อมท่ีจะไปพบพระองค์
บนสวรรค์ รอวันท่ีพระองค์จะเสด็จกลับ วันน้ันกายท่ีอยู่ในโลกของเราจะรับการเปลี่ยนแปลง
ใหม่เป็นกายทิพย์พร้อมๆ กับคนท่ีถูกรับขึ้นไปในวันน้ัน 
 
 


